Úvodné slovo
Kruté „vedecké“ pokusy na deťoch v minulosti
Čo je dôležitejšie – ľudská dôstojnosť a právo na slobodnú voľbu alebo
experimentálne výsledky a vedecké skúsenosti, ktoré poháňajú rozvoj
ľudskej spoločnosti? V minulosti boli aj takí, ktorí uprednostnili tú druhú
voľbu a v mene vedy uskutočňovali kruté testovanie. Na ukážku stačí
uviesť niekoľko odstrašujúcich príkladov, keď práve deti boli predmetmi
„vedeckých“ pokusov...
Nutričné experimenty v detskom domove. Vedci z poverenia kanadskej vlády uskutočnili v 40. – 50. rokoch minulého storočia sériu pokusov o účinkoch podvýživy u veľkého
počtu, niekoľko stoviek detí. Chudá postava domorodcov z oblasti Manitoby bola podnetom
na skúmanie účinku rôznych vitamínov a výživových doplnkov. Podvýživa bola bežná aj
v internátnych školách, kde boli deti domorodcov povinne umiestňované. Preto boli práve
tieto školy vybrané na nutričné pokusy. V jednej škole skúmali účinok konzumovania mlieka – na začiatok dostávali deti iba polovicu odporúčanej dennej dávky, neskôr túto dávku
strojnásobili. V iných školách hodnotili následky nedostatku vitamínu C. V tretej skupine
podávali potraviny pripravené z múky, ktorá nebola (a nie je) schválená v Kanade, a ktorá
u mnohých z nich vyvolala anémiu. Okrem toho, počas skúšania nezabezpečili deťom
stomatologickú starostlivosť, aby vedci mohli vyvodiť závery z experimentov na základe
hodnotenia zmien stavu chrupu...
Môže zastrašovanie liečiť koktanie? Ani doktor Wendell Johnson nebol príliš láskavý
k deťom, ktoré mu boli zverené. V roku 1939 v skupine 22 sirôt skúšal, ako ovplyvňuje pochvala resp. nadávanie vznik a vývoj porúch rečí. Jednu polovicu detí všestranne podporovali
a povzbudzovali za ich plynulú reč, zatiaľ čo druhá polovica dostávala len nadávky. Nedá
sa čudovať, že väčšina detí z druhej skupiny celý život trpela nielen rečovými chybami,
z ktorých mohla ľahko vyrásť, ale aj vážnymi psychickými problémami. A nevyriešila to ani
skutočnosť, že Univerzita v Iowe sa v roku 2001 za tento nehumánny experiment na deťoch
úradne ospravedlnila.
Sú modrooké deti inteligentnejšie než hnedooké? Jeden z najznámejších pokusov na
deťoch uskutočnila Jane Elliot. Táto učiteľka sa v roku 1968, po atentáte na Martina Luthera
Kinga, rozhodla svojím žiakom názorne ukázať účinky rasizmu. Jedno ráno povedala deťom,
že podľa záverov nových vedeckých výskumov sú modrookí jedinci inteligentnejší ako hnedookí, a preto sú im aj nadriadení. Po tomto oznámení sa správanie detí okamžite zmenilo –
modrookí sa začali správať odmietavo k svojím hnedookým spolužiakom. Rozdelenie na dva
tábory bolo zvýraznené aj tým, že hnedookým učiteľka nariadila nosiť v škole golier odlišnej
farby a zakázala im hrať sa na dvore so svojimi modrookými spolužiakmi. Na druhý deň však
učiteľka úlohy vymenila...! Ráno triede „s ľútosťou“ oznámila, že sa mýlila, a v skutočnosti
hnedookí sú tí inteligentnejší a preto sú aj nadriadení. Samozrejme, väčšina hnedookých
detí okamžite pomstila krivdy, ktoré utrpela predchádzajúci deň a dokonca aj najinteligentnejšie z nich prejavili kruté a jednoznačne negatívne správanie. Tento pokus, ktorý by
dnes už neprešiel cez sito etickej komisie, svojím spôsobom psychicky šokoval detí. Pritom
im však názorne ukázal aké škodlivé sú následky rasizmu. Skutočne svätí účel prostriedky?


Prof. MUDr. László Kovács, DrSc, MPH
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